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In den twee en twintigsten jaargang van ons tijdschrift (bl. 65/82) is
een opstel verschenen van de hand van Prof. Dr. N. H. Swellengrebel
over de vraag of een proefneming tot vestiging van politieke uitgewe-
kenen in Suriname hygiënisch te verantwoorden is. Thans bevat het
Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap (twee-
de reeks Dl. LVIII, No. 5) beschouwingen van Dr. G. J. Vink over de
mogelijkheid van kolonisatie van blanken in Suriname. De twee ge-
noemde Heeren vormden, te zamen met den Heer S. Dijk, de commis-
sie welke in 1939 in Suriname voor een internationale kolonisatie-
vereeniging een onderzoek instelden naar de mogelijkheid om in Ne-
derlandsch Guyana op groote schaal joodsche emigranten onder te
brengen.

De hygiënist Swellengrebel heeft zich, uit den aard der zaak, heel
weinig met het specifiek joodsche aspect van het kolonisa tie-vraag-
stuk bezig gehouden, Dr. Vink, die in zijn artikel tevens de aantee-
keningen van zijn collega Dyk verwerkt heeft, zegt over dit bijzondere
element in het probleem geen oordeel te hebben. Beide specialisten
hebben derhalve hun conclusies gegeven ten aanzien van de kolonisa-
tie van blanken in het algemeen, de eene uit hygiënisch, de andere uit
landbouwkundig en economisch oogpunt. De vraag welke waarde een
(geslaagde) kolonisatie van blanken zou kunnen hebben voor de toe-
komstige ontwikkeling van Suriname zal men, begrijpelijkerwijze, ook
in het opstel van Dr. Vink niet beantwoord vinden; de commissie had
een onderzoek in te stellen naar de kansen van emigranten in een ge-
geven gebied, niet naar het belang dat dit gebied bij hun immigratie
zou kunnen hebben.

Dr. Vink heeft uitsluitend aan een agrarische kolonisatie gedacht;
hij meent dat een eerste poging slechts op betrekkelijk kleine schaal
zou mogen worden gewaagd en dat een nader onderzoek naar de eco-
nomische waarde van des blanken arbeidskracht in de tropen in ieder
geval noodig zou zijn, doch is, wat dit laatste betreft, geneigd te ge-
looven dat bruikbare resultaten niet al te lang op zich zouden behoe-
ven te laten wachten.

De schrijver heeft zich los gemaakt van het denkbeeld dat landbouw-
kolonisatie van blanken op de productie van een exportgewas geba-
seerd zou behooren te zijn; de voedselproductie zou in het bedrijfs-
plan de hoofdzaak moeten zijn.

Hoewel Dr. Vink een blijvende vestiging slechts mogelijk acht in-
dien de blanke kolonist alle werk dat noodig is in zijn bedrijf zelf kan

— 63 —

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:11:43PM
via free access



64 BOEKBESPREKING

verrichten, wil hij hem toch kleurlingen als arbeiders doen toevoegen.
Een proef-kolonisatie van honderd landbouwersgezinnen, te zamen
met ongeveer dertien gezinnen van (gekleurde) „nevenkolonisten",
zou de schrijver verantwoord achten. De kosten eener zoodanige proef-
neming werden becijferd op één en een kwart millioen gulden, waarin
o.a. begrepen maandelijks te verleenen voorschotten aan den blanken
kolonist gedurende de eerste drie jaren.

Met betrekking tot het einddoel — kolonisatie op groote schaal van
blanken in Suriname — laat het artikel van Dr. V. vragen van groot
gewicht onbeantwoord — en iets anders was ook niet te verwachten.

Commentaar te leveren op zijn conclusies lijkt onder de huidige om-
standigheden van geen nut. De commissie Swellengrebel-Vink—Dyk
heeft het hare toegevoegd aan het reeds beschikbare materiaal be-
treffende een vraagstuk dat — van Surinaamsch standpunt bezien —
bij tusschenpoozen de gedachten heeft bezig gehouden, bijna zoolang
als wij met Suriname te maken gehad hebben.

December 1941. M.

Mr. W. J. van Balen, Zes iVe<fer/a«rfse
£en oi/emcA/ WIM ons Ge6»eds<fee/ Curaf ao. W. van
Hoeve, Deventer, 96 bladz., geïll.

Naast het meer uitvoerige boek dat de schrijver in 1938 over „Ons
Gebiedsdeel Curacao" heeft samengesteld, zou een hernieuwde bewer-
king van dezelfde stof toch nog wel eenigen zin hebben, indien mèt de
beperking ook een diepere bezinning op het geschrevene ware samen-
gegaan. „Er kon uitsluitend worden gestreefd naar het schetsen van
een verklarende samenvatting der hoofdzaken", maar voor een ondes-
kundige behandeling van de bijzaken mag dit toch stellig geen veront-
schuldiging zijn. Het geven van voorlichting aan een groot publiek
brengt nu eenmaal zekere verplichtingen met zich mede, en deze zijn
des te grooter, naarmate de schrijver zich in een grootere bekendheid
als publicist verheugt en uit dien hoofde door velen wordt beschouwd
als een man van algemeen gezag.

Nemen we als voorbeeld schrijvers' weinige opmerkingen op bodem-
kundig gebied. Deze getuigen van een onwetendheid, welke, na de alge-
meen begrijpelijke samenvattingen, die Rutten, Westerman en anderen
hebben gegeven (vgl. W. I. Gids 1932: Natuur en Mensch 1934' Rea-
lino, De Nederlandse Antillen) niet zoo gemakkelijk is goed te praten.
Is het nog noodig te zeggen, dat uit de handvormige baaien allerminst
het gebroken karakter van Curacao's bodem blijkt (p. 12 en 13), dat
lava op de Benedenwindsche Eilanden nergens voorkomt (p. 61), dat
de rotsblokken op Aruba niet zijn gladgeslepen maar door verweerings-
processen zijn afgerond (p. 73), dat de Hooiberg met een vulkaan
heelemaal niets te maken heeft (p. 75) en dat The Bottom ook niet in
een voormalige krater ligt (p. 91) ?

Het boekje ziet er aantrekkelijk uit, het is zéér vlot geschreven ea
zal zijn weg dus zeker wel vinden, al is de keuze van woorden en beelden
niet altijd even gelukkig (hierop werd reeds door Menkman gewezen
in zijn bespreking van „Ons gebiedsdeel Curacao", dit tijdschrift, jg.
22, blz. 20-24).

P. WAGKNAAR HUMMELINCK.
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